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»Kvalitet för livet» är en ny-
utkommen bok, som presente-
rar en av de första analyserna
avseende kvinnans och man-
nens vårdkedja genom mödra-
vård, förlossning och BB-tid.
Det är ett samverkansprojekt
mellan mödrahälsovården i
Södra Halland och länssjukhu-
set i Halmstad. Projektet påbör-
jades hösten 1993 och avsluta-
des formellt december 1995.
Syftet med projektet har varit
att »genom ökat samarbete
mellan berörda vårdgivare och
fortsatt kompetensutveckling
förbättra möjligheterna att ut-
nyttja alla delar av personalens
kunskaper» och »att genom
detta verka för att de blivande
föräldrarnas krav och behov
tillgodoses under graviditet,
förlossning och BB-period».

Boken behandlar bakgrun-
den till projektet och hur de oli-
ka arbetsgrupperna sedan har
arbetat för att analysera och
förbättra vårdkedjan.

Lättläst reportageform
Projektarbete innebär ofta

stora ansträngningar, och
många gånger orkar man inte
presentera projektet så att det
blir lättillgängligt för dem som
inte har varit direkt delaktiga.
Projektet »Kvalitet för livet»
utgör ett undantag i detta avse-
ende och presenteras på ett del-
vis nytt och spännande sätt.
Genom sin lättlästa form och
trevliga layout utgör den ett, på
många sätt, lysande undantag
vad gäller presentationer av
projekt.

Man har lagt ner stor möda
för att kunna sprida sina erfa-
renheter av ett arbetssätt som
med stor sannolikhet kommer
att bli vanlig i framtiden. Ge-
nom att ta hjälp av en journalist
som intervjuat projektdeltagar-
na och skrivit ner sina iaktta-
gelser i reportageform har man
sedan tillsammans på ett ut-

märkt sätt lyckats åskådliggöra
de svårigheter och vinster man
har haft under projektets gång.

Samverkan
i arbetsgrupper
Första delen av boken be-

skriver hur projektet växte
fram och hur man sedan orga-
niserade arbetet i mindre ar-
betsgrupper. Dessa arbetsgrup-
per redovisar sedan sina erfa-
renheter, vad som blev bra, vad
som kunde gjorts annorlunda
och vad som blev dåligt.

Många har varit ovana att
arbeta i grupp, och därför hade
man tidigt i projektet en utbild-
ning i gruppdynamik. I kom-
mentarerna framkommer det
att några har varit besvikna på
att det inte har skett större syn-
liga förändringar i arbetet. En
grundläggande idé i projektet
har dock varit att skaffa infor-
mation om nuläget, undersöka
förutsättningarna för föränd-
ringar och hur eventuella för-
ändringar på ett ställe påverkar
andra i vårdkedjan. Man har
därför medvetet försökt att av-
vakta med förändringar under
projektets gång. Detta var i in-
ledningsskedet ett ovant sätt att
arbeta, men allt eftersom tiden
gått har detta uppfattats som
allt mer positivt.

Genom att man tillsammans
med pedagogisk expertis och
ett marknadsinstitut utformade
enkäter till gravida och nyför-
lösta, diskuterade konsekven-
serna av utfallet och därefter
bearbetade resultaten har man
på ett tidigt stadium skapat för-
utsättningar för att resultaten
accepteras av alla inblandade.
Därigenom grundläggs förut-
sättningar för att resultaten
kommer till användning i det
fortsatta arbetet.

I slutet av boken finns en
omfattande rapport från de tre
enkäterna som ingick i projek-
tet. Där fanns en hel del intres-
santa synpunkter, som är av
stort intresse för alla som fun-
derar på att förändra sin verk-
samhet, politiker m fl. Det är
inte alltid som vi tror!

Bra bok om
värdefullt projekt
Analyser av vårdkedjan och

samverkansprojekt kommer att
bli alltmer vanliga inom sjuk-
vården, och för alla som plane-
rar liknande projekt är denna
bok en värdefull tillgång. Bo-
ken visar tydligt på behovet av
samordning mellan öppen och
sluten vård samt att båda har en

och samma huvudman. I da-
gens situation då besparingar
överskuggar all annan verk-
samhet visar detta projekt på
möjligheter att utföra bespa-
ringar utan kvalitetsminskning
utan snarast kvalitetshöjning
för patienten och ett intressan-
tare arbete för personalen. •

Väckarklocka
för suicidologer
Herbert Hendin. Suicide in

America. 312 sidor. New
York–London: W W Norton &
Company, 1995. Pris $ 10.95.
ISBN 0-393-31368-9.

Recensent: professor Da-
nuta Wasserman, centrum för
suicidforskning, Stockholm.

Herbert Hendin är professor
i psykiatri vid New York Medi-
cal College och verkställande
direktör för American Suicide
Foundation.

»Suicide in America» pub-
licerades första gången 1984.
Den aktuella versionen har om-
arbetats och utökats med två
nya kapitel som handlar dels
om det psykosociala perspekti-
vet på självmord, dels om med-
hjälp till självmord och eutana-
si i Nederländerna. Det sist-
nämnda kapitlet ger bakgrun-
den till den uppenbara indika-
tionsglidning som skett i Ne-
derländerna vid tillämpning av
dödshjälp och är av särskilt in-
tresse för den pågående debat-
ten om dödshjälp.

Vidgar
perspektivet
Bokens fundamentala bud-

skap är att självmordet inte kan
betraktas utifrån ett enda per-
spektiv utan måste ses i sitt
biologiska, sociala, psykody-
namiska och kulturella sam-
manhang.

Den inleds med en redovis-
ning av epidemiologiska data
om självmord i USA, vilken
avlivar myten om att själv-
morden där enbart skulle vara
ett problem för de vita och
morden för de svarta. Detalje-
rade studier från storstäder,
bl a New York, visar att själv-
mord i åldrarna 20–35 år är of-
tare förekommande bland
svarta män och kvinnor än
bland vita.

Hendins bok har blivit en
väckarklocka för de flesta sui-

cidologer som är verksamma i
USA, där självmorden bland
svarta tidigare blev negligera-
de och endast mord diskutera-
des i offentliga sammanhang.
De svarta lever i en mycket be-
tryckt livssituation med hänsyn
till de psykosociala och kultu-
rella villkoren. Deras liv, sär-
skilt i unga år, begränsas till
samvaron på taken i de ändlösa
kvarteren i Harlem. Dessa tak-
hus är vittnen både till deras
kärleksakter, till deras kronis-
ka självdestruktivitet när de in-
jicerar droger och till deras död
när de tar livet av sig. Förutom
de ogynnsamma psykosociala
villkoren bidrar även tillgäng-
ligheten till vapen till det stora
antalet självmord.

Självmordsfrekvensen i
USA per 100 000 invånare är
13 för den totala befolkningen,
29 för män och 5 för kvinnor.
Motsvarande tal i Sverige är
19, 28 och 12.

Suicid ökar
bland unga
Självmordstalen bland unga

kvinnor i åldrarna 15–24 år har
fördubblats i USA under de se-
naste decennierna och tredub-
blats bland unga män i samma
åldersgrupp. De flesta unga har
inte sökt psykiatrisk hjälp och
har av omgivningen inte upp-
fattats som självmordsnära.
Förändringar i familjelivet,
misslyckanden i relationer, i
studie- eller arbetssituationen
och den ökande konkurrensen
leder ofta till suicidala hand-
lingar.

Hos de yngre ungdomarna
är det ofta konflikter i relatio-
nen till föräldrar och hos de
äldre ungdomarna är det miss-
lyckanden i t ex studiepresta-
tioner, i relationer och ibland
missbruk som kan vara utlö-
sande faktorer för den suicida-
la handlingen.

Medmänsklighet
betonas
Särskild behållning ger för-

fattarens redogörelse för de
överväganden som alltid måste
göras vid val av behandling
samt hans beskrivning av den
komplicerade terapeutiska re-
lationen med den suicidala pa-
tienten. Den rikhaltiga suicido-
logiska litteraturen som refere-
ras av Hendin, men som tyvärr
inte är uppdaterad i den senas-
te utgåvan, visar att det bara är
en liten del av de deprimerade,
schizofrena eller missbrukan-
de som begår självmord. Käns-
lan av besvikelse, hopplöshet,
att vara mindre värd och att
sakna mening med livet är av
central betydelse för den suici-
dala processen och uppstår ofta
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